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11.9.2017 A8-0263/86 

Pozměňovací návrh  86 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) „skupinou 3“ se rozumí populace 

žijící při dně v Severním moři jiné než 

populace uvedené ve skupině 1, na které 

se vztahují omezení odlovu. 

vypouští se 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

11.9.2017 A8-0263/87 

Pozměňovací návrh  87 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) „skupinou 4“ se rozumí funkční 

jednotky humra severského a statistické 

obdélníky humra severského (Nephrops 

norvegicus) vně funkčních jednotek v 

oblasti ICES IIa a podoblasti IV jiné než 

funkční jednotky uvedené ve skupině 2, 

na něž se vztahují omezení odlovu. 

vypouští se 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

11.9.2017 A8-0263/88 

Pozměňovací návrh  88 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6)   „skupinou 5“ se rozumí populace 

žijící při dně v Severním moři, na které se 

nevztahují omezení odlovu. 

vypouští se 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

11.9.2017 A8-0263/89 

Pozměňovací návrh  89 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – název 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Záměry pro skupiny 3 a 4 Řízení populací považovaných za vedlejší 

úlovky 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/90 

Pozměňovací návrh  90 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – návětí 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro populace žijící při dně ze skupin 1 až 

7 je Komisi svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 18 tohoto nařízení a článkem 18 

nařízení (EU) č. 1380/2013, pokud jde o: 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 18 tohoto nařízení a článkem 18 

nařízení (EU) č. 1380/2013, pokud jde o 

populace ryb žijících při mořském dně. 

Tyto akty v přenesené pravomoci mohou 

nahradit toto nařízení prostřednictvím 

ustanovení, která se týkají: 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/91 

Pozměňovací návrh  91 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Nestanoví-li tato kapitola jinak, použijí se 

pro populace žijící při dně ze skupin 1 až 7 

kromě kontrolních opatření stanovených v 

nařízení (ES) č. 1224/2009 kontrolní 

opatření stanovená v této kapitole. 

Nestanoví-li tato kapitola jinak, použijí se 

pro populace žijící při dně kromě 

kontrolních opatření stanovených v 

nařízení (ES) č. 1224/2009 kontrolní 

opatření stanovená v této kapitole. 

Or. en 

 

 


